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no mínimo 6 (seis) meses após a homologação dos resultados 
pela CEPE.

3.4.1. A gravação de que trata o ‘caput’ poderá ser dispo-
nibilizada na íntegra ou em partes, mediante solicitação formal 
protocolizada junto à Direção da unidade responsável pelo 
concurso e assinatura de termo de responsabilidade pela guarda 
das informações e proibição de divulgação do todo ou de partes 
de seu conteúdo.

3.4.2. As etapas do concurso que ocorrerem de forma 
remota serão suspensas caso ocorra problema técnico que 
impeça a participação adequada de algum examinador ou 
candidato.

3.4.3. Ocorrendo um problema técnico durante a realização 
de uma etapa, esta deverá ser retomada a partir do estágio em 
que ocorreu o referido problema.

3.4.4. As razões da interrupção deverão estar registradas 
em ata, bem como a decisão da Comissão quanto às condições 
e prazo de retomada, incluindo a necessidade de se postergar o 
calendário incialmente divulgado.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. - Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) 

a cada uma das provas.
4.1. - A nota final de cada examinador será a média ponde-

rada das notas por ele atribuídas às provas.
4.2. - Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.

4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julga-
mento no mesmo dia da realização de cada prova mencionada 
no item III deste edital.

4.4. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

4.5. Caso o concurso seja realizado de forma remota, o 
parecer emitido pela Comissão Julgadora poderá ser assinado de 
forma eletrônica (e-mail) ou mediante assinatura digital, deven-
do todos os documentos pertinentes ao concurso ser anexados 
aos autos correspondentes.

4.6. O parecer da Comissão Julgadora só poderá ser 
rejeitado pela Congregação, por erro formal de procedimento, 
mediante o voto da maioria absoluta dos membros.

4.7. A ciência da tabela de notas e da ata pelos candidatos 
será realizada de forma eletrônica, por meio de usuário e senha 
gerada especificamente para essa finalidade.

4.8. Todas as ocorrências observadas durante o concurso 
deverão ser registradas em ata elaborada pela Comissão 
Julgadora.

4.9. O resultado final do concurso para Livre-Docente, 
devidamente aprovado pela Congregação do(a) FACULDADE 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA - FEF, será submetido à homologação da 
Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, com posterior publica-
ção no D.O.E.

V - DO RECURSO
5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusiva-

mente de nulidade, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU-
-A-011/2014, de 25/03/2014 que estabelece o perfil de Professor 
Associado I (MS-5.1) do(a) FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
bem como a Resolução Congregação-FEF Nº 23/2021 - Pesos 
às provas nos Concursos de Livre Docência na Faculdade de 
Educação Física - UNICAMP.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a 

abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para 
obtenção do Título de Livre Docente na área de Atividade Física, 
Adaptação e Saúde, na(s) disciplina(s) EF-732 Atividade Física 
para Grupos Diferenciados, do Departamento FEF - Multidepar-
tamental, do(a) FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA, da Universi-
dade Estadual de Campinas.

I – DAS INSCRIÇÕES
1. - As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por 

meio do link https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/concurso/ 
no período de 30 dias a contar do primeiro dia útil subsequen-
te ao da publicação deste edital no Diário Oficial do Estado 
(DOE), até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo 
de inscrição.

1.1 - Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos 
três (3) anos antes da data da inscrição.

1.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por 
meio do sistema de inscrição:

a. Título de Doutor;
b. - documento de identificação (cédula de identidade, 

título de eleitor, identidade expedida por conselho regional de 
fiscalização profissional, carteira de trabalho, passaporte ou 
identidade funcional expedida por órgão público);

c. - exemplar da tese ou do conjunto da produção científica, 
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento;

d. - exemplar do memorial contendo a formação científica, 
artística, didática e profissional do candidato, e, principalmente, 
suas atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, a saber:

d.1. títulos universitários: relação nominal de títulos univer-
sitários, relacionados com a disciplina ou conjunto de disciplinas 
em concurso, bem como dos diplomas ou outras dignidades 
universitárias e acadêmicas;

d.2. - currículo lattes;
d.3. - narrativa comentada da trajetória acadêmica e profis-

sional, destacando os principais fatos da carreira;
d.4. - relação dos trabalhos publicados com os respectivos 

resumos, no caso de não constarem os DOI no currículo lattes.
1.3 - O sistema emitirá um protocolo de recebimento após 

o encerramento da inscrição do candidato.
1.4 - Os servidores da UNICAMP ficam desobrigados de 

apresentar documentos pessoais que já constem nos sistemas 
da Universidade.

1.5 - A banca do concurso poderá solicitar ao candidato 
informações sobre o memorial descritivo ou solicitar documen-
tação comprobatória.

1.6. - O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento do prazo para 
inscrições.

1.7. - Recebidas as inscrições e satisfeitas as condições do 
edital, as inscrições, com toda a documentação, serão direcio-
nadas à Unidade para emissão de parecer acerca do aceite das 
inscrições. A Comissão designada terá 15 dias para emitir o 
parecer sobre as inscrições.

1.7.1. O parecer que analisa as inscrições será submetido à 
Congregação da Unidade, que constituirá Comissão Julgadora. 
Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedên-
cia mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que 
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela 
Congregação da Unidade.

1.8. - Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de 
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a 
publicação do indeferimento.

1.9. - Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 

5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, 

de Oliveira Martins, em terceiro lugar; Marcela Boni Evangelista, 
em quarto lugar; e Israel Ozanam de Sousa Cunha, em quinto 
lugar. Desta forma, indica o candidato Fernando Seliprandy 
Fernandes para admissão.

Edital de Abertura publicado no D.O.E. de 16 de julho de 
2021, Seção I, página 222  (Processo nº 09-P-20420/2021).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a 

abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para 
obtenção do Título de Livre Docente na área de Biodinâmica do 
Movimento, na(s) disciplina(s) EF309 Cinesiologia, do Departa-
mento FEF - Multidepartamental, do(a) FACULDADE DE EDUCA-
ÇÃO FÍSICA, da Universidade Estadual de Campinas.

I – DAS INSCRIÇÕES
1. - As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por 

meio do link https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/concurso/ 
no período de 30 dias a contar do primeiro dia útil subsequente 
ao da publicação deste edital no Diário Oficial do Estado (DOE), 
até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo de inscrição.

1.1 - Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos 
três (3) anos antes da data da inscrição.

1.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por 
meio do sistema de inscrição:

a. Título de Doutor;
b. - documento de identificação (cédula de identidade, 

título de eleitor, identidade expedida por conselho regional de 
fiscalização profissional, carteira de trabalho, passaporte ou 
identidade funcional expedida por órgão público);

c. - exemplar da tese ou do conjunto da produção científica, 
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento;

d. - exemplar do memorial contendo a formação científica, 
artística, didática e profissional do candidato, e, principalmente, 
suas atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, a saber:

d.1. títulos universitários: relação nominal de títulos univer-
sitários, relacionados com a disciplina ou conjunto de disciplinas 
em concurso, bem como dos diplomas ou outras dignidades 
universitárias e acadêmicas;

d.2. - currículo lattes;
d.3. - narrativa comentada da trajetória acadêmica e profis-

sional, destacando os principais fatos da carreira;
d.4. - relação dos trabalhos publicados com os respectivos 

resumos, no caso de não constarem os DOI no currículo lattes.
1.3 - O sistema emitirá um protocolo de recebimento após 

o encerramento da inscrição do candidato.
1.4 - Os servidores da UNICAMP ficam desobrigados de 

apresentar documentos pessoais que já constem nos sistemas 
da Universidade.

1.5 - A banca do concurso poderá solicitar ao candidato 
informações sobre o memorial descritivo ou solicitar documen-
tação comprobatória.

1.6. - O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento do prazo para 
inscrições.

1.7. - Recebidas as inscrições e satisfeitas as condições do 
edital, as inscrições, com toda a documentação, serão direcio-
nadas à Unidade para emissão de parecer acerca do aceite das 
inscrições. A Comissão designada terá 15 dias para emitir o 
parecer sobre as inscrições.

1.7.1. O parecer que analisa as inscrições será submetido à 
Congregação da Unidade, que constituirá Comissão Julgadora. 
Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedên-
cia mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que 
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela 
Congregação da Unidade.

1.8. - Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de 
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a 
publicação do indeferimento.

1.9. - Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 

5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, 
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao 
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores 
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias 
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida com-
petência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do 
País ou do exterior.

2.1 A Comissão será presidida pelo Professor da Universida-
de de maior categoria ou, quando de igual categoria, pelo mais 
antigo no cargo ou função.

III - DAS PROVAS
3. - O presente concurso constará das seguintes provas:
I. - Prova de Títulos; (Peso 4)
II. - Prova de Arguição da tese ou do conjunto da produção 

científica, artística ou humanística do candidato após o seu 
doutoramento;(Peso 4)

III. - Prova Didática; (Peso 2)
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela 

Comissão Julgadora, com base no memorial apresentado, 
dos títulos do candidato, emitindo parecer circunstanciado 
em que se realce sua criatividade na ciência, nas artes ou 
humanidades e suas competências como professor e orien-
tador de trabalhos.

3.1.1. - No julgamento de títulos será considerado cada um 
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:

a. - Atividades acadêmicas e profissionais do candidato 
relacionadas com a área do concurso;

b. - Títulos universitários;
c. - Diplomas de outras dignidades universitárias e aca-

dêmicas e
d. - Outras contribuições.
3.2. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-

-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato 
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica, 
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este 
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar 
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade 
de suas pesquisas.

3.2.1. A Comissão Julgadora procederá à arguição do 
candidato em relação à tese ou o conjunto da produção 
científica, artística ou humanística do candidato após o seu 
doutoramento.

3.3. Na prova didática o candidato fará uma exposição 
sobre tema de sua livre escolha, dentre aqueles constantes do 
programa da disciplina ou conjunto de disciplinas ministradas 
na Universidade, publicado no edital, devendo revelar cultura 
aprofundada no assunto.

3.3.1 Compete à Comissão decidir se o tema escolhido pelo 
candidato é pertinente ao programa.

3.3.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos 
e nela o candidato desenvolverá o assunto escolhido, vedada 
a leitura do texto da aula, mas facultando-se o emprego de 
recursos pedagógicos de sua escolha.

3.4. Caso o concurso seja realizado de forma remota, todas 
as sessões públicas serão gravadas com uso de tecnologia dispo-
nível nas unidades e arquivadas junto à Direção da unidade por 

candidato no sistema GR Admissão Docente, no campo referente 
à "Tese Original ou texto sistematizado", apesar de nomeado 
como Tese Original, se assemelha ao Memorial. Assim sendo, 
avalia-se que o candidato nao atendeu as exigências do item 
1 do Edital de Abertura de Inscrição ATAC/FM/39/2021 - RESO-
LUÇÃO 7955/2020: “§ 8º - É de integral responsabilidade do 
candidato a realização do upload de cada um de seus docu-
mentos no campo específico indicado pelo sistema constante do 
link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, ficando o candidato 
desde já ciente de que a realização do upload de documentos 
em ordem diversa da ali estabelecida implicará o indeferimento 
de sua inscrição."

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA
 EDITAL FO 09/2021
APROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DE HABILI-

TAÇÃO À LIVRE-DOCÊNCIA.
A Congregação da Faculdade de Odontologia da Universi-

dade de São Paulo, em sessão ordinária de 04 de novembro de 
2021, APROVOU a inscrição do Professor Doutor João Batista 
Cesar Neto para o concurso de habilitação à Livre-Docência 
junto ao Departamento de Estomatologia, com base na discipli-
na de Periodontia, conforme Edital FO nº 08/2021.

 EDITAL FO 10/2021
APROVAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA E DATAS PARA REA-

LIZAÇÃO DO CONCURSO DE HABILITAÇÃO À LIVRE-DOCÊNCIA.
A Congregação da Faculdade de Odontologia da Univer-

sidade de São Paulo, em sessão ordinária de 04 de novembro 
de 2021, APROVOU os nomes para compor a Comissão Julga-
dora para o concurso de habilitação à Livre-Docência junto 
ao Departamento de Estomatologia, com base na disciplina 
de Periodontia, conforme Edital FO nº 08/2021, para o qual 
está inscrito o Professor Doutor João Batista Cesar Neto. 
Como membros titulares, os Professores Giuseppe Alexandre 
Romito, Professor Titular do Departamento de Estomatologia 
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo; 
Claudio Mendes Pannuti, Professor Associado do Departa-
mento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo; Márcio Zaffalon Casati, Professor 
Titular da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universi-
dade Estadual de Campinas; Francisco Humberto Nociti Junior, 
Professor Titular da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, 
da Universidade Estadual de Campinas e Mauro Pedrini Santa-
maria, Professor Associado do Instituto de Ciência e Tecnologia 
da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”. 
Como suplentes, os Professores Marina Helena Cury Gallottini, 
Professora Titular do Departamento de Estomatologia da Facul-
dade de Odontologia da Universidade de São Paulo; Fausto 
Medeiros Mendes, Professor Associado do Departamento de 
Ortodontia e Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo; Maria Aparecida Neves Jardini, Pro-
fessora Associada da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, 
da Universidade Estadual de Campinas, Cassiano Kuchenbe-
cker Rosing, Professor Titular da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Enilson Antonio 
Sallum, Professor Titular da Faculdade de Odontologia de Pira-
cicaba, da Universidade Estadual de Campinas. A Congregação 
indicou o Professor Doutor Giuseppe Alexandre Romito como 
Presidente da Comissão Julgadora, uma vez que é Professor 
Titular em exercício na Unidade. O concurso será realizado no 
período de 20, 21 e 22 de dezembro de 2021.

 CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA O CONCURSO PÚBLI-
CO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO 
DE LIVRE DOCENTE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTOMATO-
LOGIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo CONVOCA o Prof. Dr. João Batista Cesar Neto, 
conforme Edital FO 08/2021 para o início do concurso, no dia 20 
de dezembro de 2021, às 8 horas (horário de Brasília), na Sala 
da Congregação desta Unidade, à Av. Professor Lineu Prestes, 
2227 – Cidade Universitária – São Paulo/SP.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO
MONITORIA NO PROGRAMA VIGIACOVID-19: VIGILÂNCIA 

DA COVID-19 NA FSP-USP
2º SEMESTRE DE 2021
EDITAL INTERNO 09/2021
Retificação do edital de seleção do Programa Vigiacovid-19 

- Vigilância da Covid-19 na FSP/USP
A divulgação dos resultados de seleção foi prorrogada para 

dia 09/11/2021 e será publicada no Diário Oficial do Estado 
e no site da Graduação da FSP: https://www.fsp.usp.br/site/
graduacao/mostra/7348

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO

MONITORIA NO PROGRAMA VIGIACOVID-19: VIGILÂNCIA 
DA COVID-19 NA FSP-USP

2º SEMESTRE DE 2021
EDITAL INTERNO 09/2021
Retificação do edital de seleção do Programa Vigiacovid-19 

- Vigilância da Covid-19 na
FSP/USP
A divulgação dos resultados de seleção foi prorrogada para 

dia 10/11/2021 e será publicada no Diário Oficial do
Estado e no site da Graduação da FSP: https://www.fsp.usp.

br/site/graduacao/mostra/7348

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL CSCRH-FC Nº 06/2021
CONVOCAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP) convoca 
a candidata MÁRCIA REGINA OSAKI a comparecer ao Centro de 
Serviços Compartilhados em Recursos Humanos Fernando Costa, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do dia 09/11/2021, das 
7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, para dar andamento 
à sua contratação, conforme Editais ATAC/FZEA Nº 21/2021 e 
27/2021, de Abertura de Processo Seletivo e de Resultado Final/
Classificação e Homologação, respectivamente, para a função 
de Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com 
título de Doutor) ou como Professor Contratado II (MS-2, para 
os contratados com título de Mestre), em jornada de 12 horas 
semanais de trabalho.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA DE CIÊNCIAS HUMANAS    
COMUNICADO
A Direção do Instituto de Filosofia e Ciência Humanas, da 

Universidade Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, 
torna pública a Homologação do Resultado Final do Processo 
Seletivo Público Sumário para admissão de Professor Doutor, no 
nível MS-3.1, em regime RTP, vinculado ao Regime Geral da Pre-
vidência Social nos termos do §13 do artigo 40 da Constituição 
Federal, por um período de 365 dias ou até o retorno do docente 
substituído, na área de Teoria da História, na disciplina HH910 - 
Tópicos Especiais em Teoria da História I, tendo sido aprovados 
os candidatos Fernando Seliprandy Fernandes, em primeiro 
lugar; Patrícia da Silva Reis Marques, em segundo lugar; Richard 

Prof. Dr. Roberto Eustáquio Santos Guimarães - Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - Suplente

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/71/2021 - INSCRIÇÃO E COMISSÃO JULGADORA DE CON-
CURSO À LIVRE-DOCÊNCIA.

A Congregação da FMUSP, em sessão de 5/11/2021, apro-
vou os pedidos de inscrições dos candidatos: nº 1 - Dr. Arnaldo 
Amado Ferreira Neto; nº 2 - Dr. Camilo Partezani Helito; nº 3 - Dr. 
Riccardo Gomes Gobbi ao Concurso de Livre-Docência, junto ao 
Departamento de Ortopedia e Traumatologia, referente ao Edital 
ATAC/FM/39/2021.

Na mesma sessão foi aprovada e indicada a seguinte 
Comissão Julgadora:

DA FMUSP
Prof. Dr. Olavo Pires de Camargo - Presidente
Prof. Dr. Gilberto Luis Camanho
Prof. Dr. Alexandre Fogaça Cristante - Suplente
Prof. Dr. Marco Kawamura Demange - Suplente
DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
Prof. Dr. Moisés Cohen - Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo
Prof. Dr. Fernando Baldy dos Reis - Escola Paulista de Medi-

cina da Universidade Federal de São Paulo
Prof. Dr. Maurício Etchebehere - Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade Estadual de Campinas
Prof. Dr. Marcel Jun Sugawara Tamaoki - Escola Paulista de 

Medicina da Universidade Federal de São Paulo - Suplente
Prof. Dr. Edgard Eduard Engel - Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - Suplente
Prof. Dr. Celso Hermínio Ferraz Picado - Faculdade de Medi-

cina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - Suplente
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/72/2021 - INSCRIÇÃO E COMISSÃO JULGADORA DE CON-
CURSO À LIVRE-DOCÊNCIA.

A Congregação da FMUSP, em sessão de 5/11/2021, apro-
vou o pedido de inscrição do candidato Dr. Cesar Higa Nomura 
ao Concurso de Livre-Docência, junto ao Departamento de 
Radiologia e Oncologia, com base no programa da Disciplina de 
Radiologia, referente ao Edital ATAC/FM/39/2021.

Na mesma sessão foi aprovada e indicada a seguinte 
Comissão Julgadora:

DA FMUSP
Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri - Presidente
Prof. Dr. Carlos Alberto Buchpiguel
Profa. Dra. Claudia da Costa Leite - Suplente
Prof. Dr. Manoel de Souza Rocha - Suplente
DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
Prof. Dr. Hilton Augusto Koch - Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Prof. Dr. Marcello Henrique Nogueira Barbosa - Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Arthur Soares Souza Júnior - Faculdade de Medicina 

de São José do Rio Preto
Prof. Dr. Valdir Francisco Muglia - Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - Suplente
Prof. Dr. Nelson Márcio Gomes Caserta - Faculdade de Ciên-

cias Médicas da Universidade Estadual de Campinas - Suplente
Prof. Dr. Giuseppe D´ippolito - Escola Paulista de Medicina 

da Universidade Federal de São Paulo - Suplente
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL - ATAC/

FM/73/2021 - COMUNICADO - A Congregação da FMUSP, em 
sessão ordinária realizada em 5/11/2021, INDEFERIU o pedido 
de inscrição do candidato Dr. Gustavo Andrade de Paulo ao 
Concurso de Livre-Docência, junto ao Departamento de Gas-
troenterologia, com base no programa da Disciplina de Cirurgia 
do Aparelho Digestivo. O pedido de inscrição do Dr. Gustavo 
Andrade de Paulo, não atendeu à seguinte exigência do Edital 
de Abertura de Inscrição - ATAC/FM/39/2021 - RESOLUÇÃO 
7955/2020: Não anexou o CPF no sistema, não atendendo o 
Item 1, I do citado Edital.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL - ATAC/
FM/74/2021 - COMUNICADO - A Congregação da FMUSP, 
em sessão ordinária realizada em 5/11/2021, INDEFERIU o 
pedido de inscrição do candidato Dr. Marcus Fernando Koda-
ma Pertille Ramos ao Concurso de Livre-Docência, junto ao 
Departamento de Gastroenterologia, com base no programa 
da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo. O pedido de 
inscrição do Dr. Marcus Fernando Kodama Pertille Ramos, não 
atendeu à seguinte exigência do Edital de Abertura de Inscri-
ção - ATAC/FM/39/2021 - RESOLUÇÃO 7955/2020, conforme 
segue: Anexou apenas a frente de seu título de eleitor, não 
atendendo o item 1, § 3 do edital, in verbis "9º - É de inte-
gral responsabilidade do candidato a apresentação de seus 
documentos em sua inteireza (frente e verso) e em arquivo 
legível, ficando o candidato desde já ciente de que, se não 
sanar durante o prazo de inscrições eventual irregularidade 
de upload de documento incompleto ou ilegível, sua inscrição 
será indeferida."

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL - ATAC/
FM/75/2021 - COMUNICADO - A Congregação da FMUSP, 
em sessão ordinária realizada em 5/11/2021, INDEFERIU o 
pedido de inscrição da candidata Dra. Maria Valéria Schmidt 
Goffi Gomez ao Concurso de Livre-Docência, junto ao Depar-
tamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia, com base 
no programa da Disciplina de Otorrinolaringologia. O pedido 
de inscrição da Dra. Maria Valéria Schmidt Goffi Gomez, 
não atendeu à seguinte exigência do Edital de Abertura de 
Inscrição - ATAC/FM/39/2021 - RESOLUÇÃO 7955/2020: Não 
juntou a certidão de quitação eleitoral ou certidão circuns-
tanciada emitidas pela Justiça eleitoral, conforme exigência 
do item 1, VIII.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL - ATAC/
FM/76/2021 - COMUNICADO - A Congregação da FMUSP, em 
sessão ordinária realizada em 5/11/2021, INDEFERIU o pedido 
de inscrição do candidato Dr. Robinson Koji Tsuji ao Concurso 
de Livre-Docência, junto ao Departamento de Oftalmologia e 
Otorrinolaringologia, com base no programa da Disciplina de 
Otorrinolaringologia. O pedido de inscrição do Dr. Robinson Koji 
Tsuji, não atendeu à seguinte exigência do Edital de Abertura 
de Inscrição - ATAC/FM/39/2021 - RESOLUÇÃO 7955/2020, 
conforme segue: Não anexou verso do diploma de Doutor, 
não atendendo o disposto no referido Edital, item 1, § 9º - in 
verbis "(...) § 9º - É de integral responsabilidade do candidato 
a apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e 
verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente 
de que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual 
irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, 
sua inscrição será indeferida."

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL - ATAC/
FM/77/2021 - COMUNICADO - A Congregação da FMUSP, em 
sessão ordinária realizada em 5/11/2021, INDEFERIU o pedido 
de inscrição do candidato Dr. Eduardo Angeli Malavolta ao Con-
curso de Livre-Docência, junto ao Departamento de Ortopedia 
e Traumatologia. O pedido de inscrição do Dr. Eduardo Angeli 
Malavolta, não atendeu às seguintes exigências do item 1 do 
Edital de Abertura de Inscrição - ATAC/FM/39/2021 - RESOLU-
ÇÃO 7955/2020: “(...) § 9º - É de integral responsabilidade do 
candidato a apresentação de seus documentos em sua inteireza 
(frente e verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde 
já ciente de que, se não sanar durante o prazo de inscrições 
eventual irregularidade de upload de documento incompleto ou 
ilegível, sua inscrição será indeferida."

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL - ATAC/
FM/78/2021 - COMUNICADO - A Congregação da FMUSP, em 
sessão ordinária realizada em 5/11/2021, INDEFERIU o pedido 
de inscrição do candidato Dr. Danilo Antonio Baltieri ao Con-
curso de Livre-Docência, junto ao Departamento de Psiquiatria, 
com base no programa da Área de Psiquiatria Geral (Conjunto 
das Disciplinas). Observou-se que o documento anexado pelo 
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